CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

PROCES – VERBAL
încheiat astăzi, 30 mai 2014,
în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Argeş

La orele 14,00 domnul Tecău Florin, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş
a deschis lucrările şedinţei şi a anunţat că din totalul de 34 de consilieri sunt prezenţi
32 de consilieri, fiind absenţi motivat domnii consilieri Manu Dan Constantin,
Mărăşoiu Dorin, deci şedinţa este statutară.
La şedinţă au participat de drept din partea aparatului de specialitate al consiliului
judetean şi al unităţilor subordonate:d.na Alisa Ciobanu, director Executiv Direcţia
Administraţie Publică Comunităţi Locale, d.na Dumitrescu Rodica, din partea
Direcţiei Tehnice, d.na Roxana Stoenescu, şef Serviciul Relaţii Internaţionale Tineret,
Cultură, d.na Rădulescu Eliza, şef Serviciul Resurse Umane, d.l Voicu Constantin,
directorul executiv al Direcţiei Economice, d.na Mincă Ana, din partea Biroului
Strategii Sinteze Socio Economice Sănătate, dl. Dumitru Nicuşor, şeful Biroului
Informatic, dl. Mihăescu Gheorghe, directorul Regiei de Administrare a Domeniului
Public şi Privat al Judeţului Argeş, dl. Sanduloiu Ion directorul Serviciului Public
Judeţean Salvamont Arges, dl. Mazilescu Sorin, directorul Centrului de Conservare şi
Promovare a Culturii Tradiţionale Argeş, dl. Badea Marian, directorul Direcţiei
Generale de Evidenţă a Persoanelor Argeş, d.na Pally Filofteia, directoare a Muzeului
Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, dl. Cristocea Spiridon, directorul Muzeului
Judeţean Argeş, dl. Sachelarie Octavian, directorul Bibliotecii Judeţene Argeş,
Simona Şerban, directorul Centrului de Cultura Brătianu, dl. Tudor Sevastian,
directorul Teatrului ,,Al. Davila” Piteşti, dl. Macovei Adrian, directorul D.G.A.S.P.C.
Argeş, d.na Pendiuc Gabriela, directorul Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, dl.
Roman Vasile, directorul Camerei Agricole Argeş, d.na Neacşu Doina, managerul
Spitalului de Recuperare Brădet, dl. dr. Băncescu Victor, Şef Secţia Recuperare III
din cadrul Spitalului de Recuperare Brădet, dl. Ispir Petre, comandant şef I.J.P.
Argeş.
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Dl. Preşedinte Tecău Florin:
Supun la vot ordinea de zi - cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se
abţine cineva?
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

- I Trecându-se la punctul I al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 16 aprilie 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.
-

II -

Trecându-se la punctul II al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 30 aprilie 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.
-

III -

Trecându-se la punctul III al ordinii de zi – Procesul - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Argeş din data de 13 mai 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Procesul – verbal a fost însuşit de către toţi consilierii desemnaţi de partide, dacă
aveţi neclarităţi?
Supun spre aprobare procesul – verbal – cine este pentru? Dacă este cineva
împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Procesul – verbal sus – menţionat a fost aprobat în unanimitate.
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- IV Trecându-se la punctul IV al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
rezultatului final al concursului de management, a planului de management câştigător
şi a contractului de management pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti –
dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Domnule președinte, o singură problemă am avut la articolul 3din hotărâre.
Dl. consilier Bica Dănuț:
La comisie era doar funcția nu era trecut și numele.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Dau cuvântul doamnei Pendiuc Gabriela.
D.na Pendiuc Gabriela:
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul
pe care ni l-ați acordat în mandatul ce se încheie astăzi. Vreau să vă reamintesc că
Școala Populară de Arte și Meserii a participat la diverse activități culturale.
Vreau să-i mulțumesc domnului consilier Postelnicescu Marius care face parte din
consiliul de administrație pentru tot sprijinul acordat.
Cu ajutorul aparatului de specialitate din cadrul consiliului județean am reușit să
duc la bun sfârșit actualul mandat. Am fost apreciați atât pe plan național cât și pe
plan internațional.
Îmi doresc să ne ajute Dumnezeu să terminăm și mandatul ce va începe. Vreau să
mulțumesc și domnului Președinte și domnilor Vicepreședinți pentru tot sprijinul
acordat. Sper să duc la bun sfârșit acestnou mandat, să promovăm cât mai departe
tradițiile și culturile argeșene, pentru că din punctul meu de vedere sunt cele mai
frumoase tradiții.
Investiția în copii și în cultură este o investiție de lungă durată dar este o investiție
trainică.
Vă mulțumesc.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Vă mulțumesc și eu.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 92
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- V Trecându-se la punctul V al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea
eliberarii licenţei de traseu şi a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene – dl. Preşedinte
Tecău Florin a spus:
Comisiile K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 93
- VI Trecându-se la punctul VI al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind instituirea
taxei speciale de asistență salvamont– dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Îl rog pe domnul director Sănduloiu Ion să ne dea câteva detalii.
Dl. Sănduloiu Ion:
De circa 4-5 ani primim tot mai multe cereri pentru acordarea sprijinului
serviciului de salvamont cu ocazia diferitelor competiții sportive.
Potrivit legii noi putem să face patrulare preventivă, de înființare și deființare rute
turistice și cea mai importantă de intervenție montană.
No am acordat sprijin tuturor celor care ne-au cerut pentru că în acest mod își
revenea turismul montan. Majoritatea cererilor sunt în timpul sezonului de vară când
la noi este ocupat tot timpul.
Pe de altă parte se cheltuiesc niște resurse. Mie și colegilor mei nu ni se pae corect
ca noi să nu percem nicio taxă, atât timp cât și alte servicii au taxe speciale, cum este
la ambulanță, la jandarmerie.
Taxele stabilite au fost calculate conform salariilor și indemnizațiilor ce sunt
reținute.
Unele competiții au devenit comeriale, sunt oameni care se ocupă cu așa ceva. Vă
dau un exemplu anul trecut un concurs de ciclism a avut circa 400 de participanți,
cărora li s-a perceput o taxă de 80 lei/persoană.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Vă mulțumesc.
Consult dacă mai sunt întrebări, sugestii?
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Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule președinte la comisie s-a pus problema că inițial, hotărârea era cu fracție
la fiecare sumă. S-a eliminat fracția pentru că dădeam loc la interpretări, iar în
concepția mea, am fi putut săfacem un minim și un maxim. Spre exemplu stabileam 2
milioane lei pentru maxim și un milion lei pentru câteva ore.
Dl. Sănduloiu Ion:
Pentru mine se complică lucrurile.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Dacă unii sunt mai săraci, domnule președinte pentru viitor mi se pare normal să
avem o taxă mai mică și una mai mare din care să poată să se ajute și cel care nu are
bani mulți. Să poate negcia cu noi.
Dl. Președinte Tecău Florin:
În primul rând nu se poate negocia. Așa cum spunea și domnul director echipa tot
se deplasează, fie că este pentru o jumătate de zi sau pentru o zi întreagă, ea se
deplasează, consumul este același. Eu propun să adoptăm aceste taxe deocamdată și
în viitor vom vedea dacă se impune să le schimbăm.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Domnule președinte, de acord, dar s-a început cu fracție.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Și am eliminat fracția.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicuşor:
Cred că directorul a avut în intenție să dea o șansă și celor care nu au atâția bani.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Oricum șansa o primesc toți pentru că plătesc după ce se termină tot evenimentul.
Dl. consilier Sofianu Narcis Ionuț:
Vroiam să-l întreb pe domnul director dacă aceste taxe sunt prevăzute undeva că
pot fi percepute.
Dl. Sănduloiu Ion:
Pe de o parte sunt prevăzute de Codul Fiscal, iar pe de altă parte în regulamentul
propriu al nostru.
Dl. consilier Sofianu Narcis Ionuț:
Am înțeles, vă mulțumesc.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 94
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- VII Trecându-se la punctul VII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind acordarea
unor indemnizaţii specifice activităţilor de patrulare şi de salvare montană pentru
membrii formaţiilor salvamont din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont
Argeş – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Am văzut că s-a modificat anexa astfel cum este și raportul.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 95
- VIII Trecându-se la punctul VIII al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind
modificarea si completarea inventarului domeniului public al judeţului Argeş – dl.
Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Nu am nicio întrebare doar o observație. Cred că următoarea hotărâre este aceea de
a da la Apa Argeș bunurile.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Este vorba de stația de apă de la Cotmeana. A fost discutat în comisii.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 96
- IX Trecându-se la punctul IX al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind darea în
folosinţă cu titlu gratuit a unei camere situata în incinta Palatului Administrativ – dl.
Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
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Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 97
- X Trecându-se la punctul X al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizatiei judetului Arges pe anul 2014 pentru Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara ,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia” – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
După cum știți este vorba ca centrul de comandă să fie construit la Pitești.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 98
- XI Trecându-se la punctul XI al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Domnule președinte, deoarece în ședința din 30 aprilie m-am abținut și au mai fost
și alți colegi care s-au abținut, mă voi și la acest punct.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Vă puteți exprima votul sau dacă doriți să vă abțineți, este alegerea dumneavoastră.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 4 abțineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 99
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- XII Trecându-se la punctul XII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului anual de executie bugetara la data de 31.12.2013 pentru activitatea
Consiliului Judetean Arges – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Postelnicescu Marius:
Domnule președinte, mi-a scăpat ieri la comisie și vreau să întreb azi. Am observat
în raport că avem un deficit de 13 milioane lei, înțeleg care estemodalitatea de calcul
pentru că am discutat-o și în alți ani, nu înțeleg de ce nu există o stabilitate la
secțiunea de funcționare, avem 102,52% la venituri și 94,79% la cheltuieli, un
excedent de 18.562.390 lei, nu înțeleg de ce există acest excedent la capitolul
funcționare.
Dl. Voicu Constantin:
Ați sesizat corect că există acest excedent.
În cazul cheltuielilor de funcționare nu trebuie să ne referim strict la cheltuielile
aferente utilităților. În cadrul acestor cheltuieli mai sunt incluse și cheltuieli pe
anumite programe cum este programul ”Laptele și Cornul”. Anul trecut normele de
aplicare au venit foarte târziu și procedura de achiziție a început la fel de târziu. Circa
2 luni și jumătate nu s-au acordat produsele, iar sumele care nouă ne vin ulterior vin
expres pentru acest program. Banii nu pot fi cheltuiți în alt scop și nici transferați în
alte conturi. Mai sunt cheltuieli și la proiecte care sunt pe funcționare și nu doar
pentru dezvoltare și acele cheltuieli se reflectă la sfârșitul anului în excedent, care
ulterior se vor duce în fondul de dezvoltare.
Sunt și alte cheltuieli de funcționare nu doar cele de utilități. La regia noastră de
drumuri, au mai rămas ceva bani pentru reparații și aceștia se reflectă în excedent.
În anul următor banii merg spre proiecte sau fondul de dezvoltare.
Dl. consilier Postelnicescu Marius:
Pentru viitor aș dori o fundamentare mai atentă a proiectelor privind bugetul. Dacă
tot lansăm mai multe proiecte și nu cheltuim banii, putem să facem relocarea lor
pentru creșterea salariilor de exemplu.
Dl. Voicu Constantin:
Dacă îmi permiteți trebuie să știți că nu poți să iei banii alocați unui proiect și să-i
investești în alt proiect. Până ce proiectul în cauză nu este finalizat, sumele de bani
rămân alocate acolo până la ultima rambursare.
Dl. Președinte Tecău Florin:
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Pe de altăparte comisia de buget finanțe este cea care decide bugetul, cum se
întocmește acest buget. Domnul directr se ocupă de partea de execuție, astfel rog
comisia de specialitate să se implice mai mult pentru întocmirea bugetului.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 100
- XIII Trecându-se la punctul XIII al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
executiei bugetare la data de 31.03.2014 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges
– dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 101
- XIV Trecându-se la punctul XIV al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind
actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului
Judetean Argeș pe anul 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 102
- XV/1 Trecându-se la punctul XV/1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges
R.A. – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
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Domnule președinte, profitul este foarte bun la această regie. Nu avem pierderi.
Dar trebuie să fim mai profitabili. În conducerea plus tesa avem 53 de persoane. iar la
muncitori la execuție sunt doar 61 de oameni. Pentru viitor trebuie să ne gândim la o
modalitte de reducere a personalului TESA. În privința numărului personalului de
execuție trebuie mărit. Ar trebui mutați economiștii de la regia de drumuri la domnul
director Voicu Constantin, pentru că dumnealui duce lipsă de economiști și să
angajăm ingineri de drumuri.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Nu există personal calificat, iar pe de altă parte sunt salariile foarte mici.
dl. consilier Sofianu Narcis Ionuț:
Nu sunt economist și nici inginer, dar cred că ne interesează mai puțin profitul pe
care această regie îl face, ne înteresează în deosebi gradul ridicat de satisfacție al
cetățenilor față de drumurile pe care le reparăm.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Aveți dreptate, există deja o listă a investițiilor care poate fi modificată și
completată.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 103
- XV/2 Trecându-se la punctul XV/2 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
situatiilor financiare pe anul 2013 ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. – dl.
Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diacoescu Nicolae Nicușor:
Putem spune că au crescut numărul angajaților și a contractelor de pază și s-a mărit
și profitul.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 104
- XV/3 Trecându-se la punctul XV/3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 149/25.08.2011
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privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați pentru realizarea
proiectului ,,Consolidare, reabilitare și extindere Școala Specială Valea Mare” – dl.
Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diacoescu Nicolae Nicușor:
Domnule președinte, problema proiectării, contruiri imobilului a nceput din anul
2010. Problema se pune în felul următor: suntem în 2014 și ceea ce se cere de la noi
este mult prea mult. Trebuiau să urmeze niște pași, astfel dacă se dorea aprobarea
noastră azi, trebuia să aprobăm mai înainte o expertiză, trebuia să avem o refacere a
proiectului aprobată tot de consiliul județean, dar noi nu avem nicio hotărâre de
aprobare a vreunei expertize sau de refacere a proiectului. Dacă proiectantul a greșit
trebuia să se facă o notificare sau mediere pentru recuperarea pagubei, iar dacă
proiectantul nu dorea să ramburseze banii pentru greșelile lui se mergea în instanță.
S-afăcut o notificare cu ziua de ieri la insistențele mele dar nu există hotărâri ale
noastre.
Prin urmare eu personal nu pot să votez acest proiect de hotărâre. Pentru fiecare
modificare și fiecare pas dumnealor trebuiau să ceară aprobarea consiliului județean.
D.na consilier Sandu Elena:
Dacă îmi permiteți, rugămintea noastră este de a vota acest proiect de hotărâre
pentru că altfel vom fi obligați să dăm banii înapoi, este vorba de o construcție
finalizată în proporție de 30% și nu în ultimul rând este vorba de acei copii cu
probleme de care noi suntem responsabili.
Este adevărat că se pot face și greșeli, partea juridică cu medierea își urmează calea
ei, noi avem datoria să continuăm acest proiect. Vă mulțumesc.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Domnule președinte, nu s-a făcut medierea.
Dl. consilier Sofianu Narcis Ionuț:
Din punct de vedere tehnic instituția subordonată consiliului județean este o
instituție nespecializată în construcții. Din păcate nu a fost vorba de o neglijență și o
greșală a proiectanților dar și denotă o lipsă de profesionalism a dirigintelui de șantier
care puteau înainte de a participa și a demara lucrările să vadă deficiențele pentru că
sunt specialiști.
Rugămintea mea este ca să mergem mai departe cu proiectul de hotărâre. Iar pentru
viitor vă rog să depuneți toate diligenețele pentru a trage la răspundere proiectantul.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Vă mulțumesc.
Consult dacă mai sunt și alte întrebări, sugestii?
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Dl. consilier Bica Dănuț:
Domnule președinte în ședința trecută ni s-a promis că se va veni cu un material
informativ. Nu s-a făcut nimic în acest sens. Șantajul emoțional are motivația lui însă
în fața legii este egal cu zero.
Dl. consilier Fulga Marian:
Dacă îmi permiteți, domnule președinte, stimați colegi aș fi vrut să iau la final
cuvântul. Și ieri am avut o dezbatere mai amplă la ședința de comisie. Aceste proiecte
de hotărâre să intre mai devreme în atenția noastră și spre dezbatere, pentru că nu mi
se pare normal și am observat asta și în ultimele ședințe, că avem foarte multe puncte
la diverse. Unele dintre aceste proiecte sunt amânate de la ședințe anterioare. Nu
înțeleg de ce trebuie să venim cu ele la diverse, când ar trebui să fie în ordinea de zi
normală nu la diverse. În urmă cu 2-3 mandate acest lucru nu se întâmpla. Trebuie
luate măsuri cu privire la această situație.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Trebuie să înțelegeți că exchipa tehnică este alta de acum 2-3 mandate. Din păcate
chiar 7 dintre colegii mei nu sunt prezenți azi aici. trebuie să lucrez cu un personal
redus, care are de îndeplinit mai multe obligații în fiecare zi, dar în același timp
trebuie să respectăm termenele de implementare ale proiectelor. Acesta era termenul
limită la care trebuie aprobat proiectul. Până s-au strâns datele, până v-au fost
prezentate la comisii a durat.
Vă asigur că personalul din cadrul consiliului județean lucrează și chiar dacă este
un personal redus ca număr ne facem treaba și în week-end și le aducem la zi.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat opt abțineri. S-a adoptat Hotărârea nr. 105
- XV/4 Trecându-se la punctul XV/4 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
depunerii proiectului ,,Echilibrul – o nouă abordare a vieţii de familie cu cea
profesională” si asigurarea sustenabilitatii acestuia – dl. Preşedinte Tecău Florin a
spus:
Comisiile K1, K2, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de
hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 106
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- XV/5 Trecându-se la punctul XV/5 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind derularea
proiectului ADAPT: Dreptul la Egalitate si Acces pe Piaţa muncii- POS
DRU/165/6.2/S//141595, finantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007- 2013, DMI6.2 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K3, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 107
- XV/6 Trecându-se la punctul XV/6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico – economici aferenti proiectului "Modernizare DJ 703I:
Muşateşti (DN 73 C) – Braduleţ – Bradetu – Poienile Valsanului in vederea
imbunatatirii şi dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778
km", cod SMIS 1131 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K2, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Întrebări nu ar fi domnule președinte, doar că am armonizat proiectul de hotărâre
cu raportul. Altfel anexa cu raportul rămâneau în aer.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Consult dacă mai sunt și alte probleme?
Dl. consilier Postelnicescu Marius:
Proiectul inițial, care a fost adoptat acum vreo 4 ani, știu că a rămas la fel 7 km de
drum pe Cheile Vâlsanului. Întrebarea mea este dacă cele două poduri sunt vechi și
deja făcut, iar acum le refacem sau sunt poduri nou intrate în proiect?
Dl. Președinte Tecău Florin:
Atunci când proiectul a fost realizat s-a gândit numai la reabilitarea drumului.
Ulterior s-a descoperit că podurile nu mai reprezentau siguranță, de asemenea din
2010 au aparut degradări ale drumului mai ales în linia deluroasă nu nu se putea
interveni. Aveam posibilitatea să renunțăm la proiect și să dăm banii înapoi, să
micșorăm suma sau să o mărim și să facem reabilitări și la poduri și la drum cu
ajutorul Ministerului Dezvoltării și Proiectelor. Am primit acordul, am refăcut
proiectul și azi vi-l prezentăm ca să-l aprobăm.
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Supun spre aprobare de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 108
- XV/7 Trecându-se la punctul XV/7 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind acordarea
unui premiu pentru rezultatele obtinute la Olimpiada Internationala de Chimie „D.
Mendeleev”- Moscova 2014 – dl. Preşedinte Tecău Florin a spus:
Comisiile K1, K4, K5 si secretarul judeţului au avizat pozitiv proiectul de hotărâre.
Se citeşte proiectul de hotărâre.
După cum știți cel mai bun elev chimist din lume este elevul din clasa a XIIa de la
Colegilul Național ”I. C. Brătianu” Pitești. Elevul Radu Cosmin Bîzgă Nicolescu este
câștigătorul Olimpiadei Internaționale de Chimie de la Moscova unde au fost
participanți 165 de elevi din 31 de țări.
A doua mențiune pe care vreau să o fac este aceea că mulțumesc tuturor
consilierilor care au avut inițiativa și puterea să modifice acest proiect de hotărâre,
astfel încât elevul să primească suma de 5000 lei, iar pentru cei doi profesori suma de
1000lei/profesor. Vă pot spune, mai ales că eu cunosc învățământul de ani de zile,
sunt cei mai buni profesori de chimie din județ și probabil primii 5 profesori de
chimie din țară.
Cred că Radu Cosmi Bîzgă Nicilescu le va călca pe urme, am încredere în forța și
puterea lui de muncă. Îl felicit, îi felicit și familia, îi doresc succes și sănătate.
Consult dacă sunt întrebări, sugestii?
Dl. consilier Bica Dănuț:
Domnule președinte, hotărârea este cea care rămâne și nu raportul. Eu ș propune ca
la articolul 1 să se scrie clar care este suma care se acordă.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Am spus eu să se facă modificarea aceasta.
Dl. consilier Bica Dănuț:
Am înțeles, dar trebuie să recunoaștem că suma este mult prea mică pentru
valoarea pe care acest tânăr o reprezintă. Eu am speranța că după terminarea facultății
va reveni în România să practice deși este greu de crezut.
Dl. consilier Fulga Marian:
Domnule președinte, doresc și eu să-l felicit pe elevul nostru, pe argeșanul nostru,
pe românul nostru pentru că acum circa două săptămâni când am citit această știre că
echipa olimpicilor români au obținut medalia de aur la chimie, m-am bucurat pentru
această reușit și mai ales pentru colegiile noastre naționale care au astfel de elevi.
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Iată că sunt domenii care fac cinste României. Din acel moment am gândit că este
bine să premiem activitatea elevului nostru care să-l determine să fie în continuare
aproape de Argeș, aproape de România.
Încă o dată îi mulțumesc și sunt convins că fiecare dintre noi se bucură de această
ocazie.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Vă mulțumesc.
Dl. consilier Diaconescu Nicolae Nicușor:
Domnule președinte, dacă domnul consilier Fulga Marian a felicitat, eu pot să spun
cam așa: este prea puțin cât dăm dascălilor azi, este o muncă enormă cu elevul și este
prea puțin cât dăm elevului care a luat locul I și ne face o mare cinste pentru că banii
sunt de trebuință pentru viitor cât și profesorilor care vor mai aduce în fața noastră și
alți elevi mondiali.
Vă mulțumesc.
Dl. consilier Sîrbu Gheorghe:
În calitate de consilier județean, dar și de profesor de fizică chimie nu pot să nu
felicit atât tînărul dar și întreaga echipă pentru că acest domeniu, chimia este deosebit
de delicat care este foarte ușoară și o înțelegi perfect când îți este dragă. Acest lucru
înseamnă că toată această echipă lucrează șia lucrat și, am convingerea că vom mai
avea tineri bine pregătiți.
Vă mulțumesc și vă felicit cu mare bucurie.
Dl. Președinte Tecău Florin:
Și eu vă mulțumesc, vreau să vă mai spun că sub impulsul acestor evenimente,
echipa care se ocupă de organizarea evenimentului ”Sărbătorile Argeșului și
Muscelului” de acordare a titlurilor, am rugat să fie găsită o modalitate prin care să
propunem și în rândul tinerilor argeșeni, în rândul elevilor noștri o distincție. Această
disticție urmând a fi acordată începând cu această ediție. Cred că doar așa îi putem
promova, îi putem cunoaște, iar valoarea lor ajută promovarea județului la nivel
național și internațional.
Încăodată îl felicit pe Radu care anul trecut a obținut argintul la aceeași olimpiadă.
Dl. Nicolescu Bîzgă Radu Cosmin:
Vreau să vă mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră. Pentru mine chimia este
cea mai interesantă. Chimia este ceva foarte frumos și este greșit înțeleasă în zilele
noastre. Deși majoritatea consideră că, chimia aduce poluare, la încălzirea globala
etc. dar nu este așa. Fără chimie nu putem trăi, iar î momentul de față este axată spre
natură.
În încheiere, spre să mai revin în România și sper să am oportunități de a face
stagii de cercetare în țară pentru că avem laboratoare și oameni foarte bine pregătiți.
Vă mulțumesc.
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Dl. Președinte Tecău Florin:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre – cine este pentru?
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. S-a adoptat Hotărârea nr. 109
Şedinta s-a incheiat la ora 15.00.
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